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Interpellatie van mevr. Van Offelen: Toegankelijkheid van Ukkelse parken en groene ruimte voor personen met 
een beperkte mobiliteit, personen met een handicap en gezinnen. 

 
Mevr. Van Offelen meldt dat een inwoner vlakbij het Vronerodepark bij haar heeft geklaagd over de 

moeilijke toegang tot deze groene ruimte (smalle trap en een lange weg in grote straatstenen). Dit park heeft 
haar landelijke karakter van de XIXde eeuw behouden en trekt veel gezinnen aan (moestuinen, boerderijdieren, 
picknick, …). De weg naar dit park is moeilijk voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM), personen met 
een handicap en gezinnen met kinderwagens. De Vronerodepark (beheerd door Brussel Leefmilieu) is niet de 
enige Ukkelse groene ruimte die moeilijk bereikbaar is, omwille van de natuurlijke topografie. 

 
Heeft het college een analyse of inventaris gemaakt van de toegankelijkheid van de Ukkelse groene 

ruimtes? Is er een planning voor noodzakelijke inrichtingen (bredere vlakke wegen, leuningen, toilet en parking 
voor mindervaliden, gezinnen) vlakbij de ingangen? Zijn er op korte of middellange termijn inrichtingen voorzien 
door Brussel Leefmilieu of de gemeente in het Vronerodepark en in de andere Ukkelse groene ruimtes? 

 
Mevr. Vandeputte deelt de bezorgdheden van mevr. Van Offelen omdat iedereen toegang moet hebben 

tot de groene ruimtes. De leuning die voorzien werd onderaan de Kauwberg vergemakkelijkt het verkeer van 
rolstoelen in een vochtige omgeving. 

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat er geen inventaris rond deze toegankelijkheid opgesteld werd. De 

gemeentediensten kennen echter dit probleem en houden hiermee rekening in elk renovatieproject. Als parken 
een ingang met trap hebben, is er steeds een alternatief voor PBM’s via een andere ingang. Het Raspailpark 
beschikt over een PMR-toegang ondanks de hellingsgraad. Er wordt gewerkt aan de inrichting van een PBM-
ruimte aan de visvijver. Het college wil ook het Wolvendaelpark aanpakken om te voldoen aan de vraag van de 
directie van de school La Cime-La Famille, die gehandicapte tieners opvangt. Ook in het Montjoiepark en het 
Brugmann zullen er dergelijke inrichtingen voorzien worden.  

 
Het college wenst speelpleinen te organiseren waar ook plaats is voor gehandicapte kinderen zodat ze 

zich kunnen ontplooien. Dit was ook een eis in het kader van de adviesraad voor personen met een handicap. 
Schepenen Hublet en De Brouwer zullen de inclusieve voorzieningen in speelpleinen aangeven via borden. 

 
Er zijn vlakbij het Wolvendaelpark parkeerplaatsen voorbehouden voor PBM’s. De dienst Mobiliteit van 

schepen Wyngaard zal nadenken over een uitbreiding van deze parkeerplaatsen op andere sites, in overleg met 
de politie. In de omgeving van de andere parken zijn klassieke parkeerplaatsen voor elke gebruiker. De 
uitspanning van het Wolvendaelpark beschikt over een gratis toilet dat toegankelijk is voor PBM’s. Voor het 
Vronerodepark zal Brussel Leefmilieu het trottoir langs de Jacques Pasturlaan toegankelijk maken voor 
mindervaliden. Tot op heden is er nog geen intentie vanwege deze instelling voor de bestrating, wat moeilijker te 
realiseren is. 

 
Deze problematiek kan in overweging genomen worden in het kader van het beheersplan van de andere 

groene ruimtes, beheerd door Brussel Leefmilieu (Kinsendael, Kriekenput, Buysdellebos, Verrewinkelbos). 


